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1) V2 - Jak může být pořadí svalů u každého probanda odlišné? Kineziologická analýza 

má „zmapovat“ pohybový stereotyp. Podařilo se tomu tedy nebo ne? 

2) Může existovat sval s větší svalovou aktivitou během zvedu, který nebyl předmětem 

zkoumání?   
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